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THÔNG BAO
DỰ THI CHƯƠNG TRINH BÉ NGOAN BÉ ĐEP 2015

Kii nh gơi quý phụ huynh và quý đông hương San Diego,

Nhăm mục đich khuyên khich cac em hoc và noi tiêng Viêt, hương dân và giup đỡ cac em giữ 
gin những net văn hoa tôt đep như: cân mân, hiêu hoc, lễ phep vơi ông bà, cha me, yêu thương 
anh chị em, và trau dôi những gia trị tinh thân cao đep cua tiên nhân. Ban tổ chưc San Diego 
Hôi Chợ Têt năm Ât Mui 2015 tai Mira Mesa Community Park sẽ tổ chưc chương trinh thi “Bé 
Ngoan Bé Đep” vao ngay 22 thang 02 năm 2015.
Chung tôi kinh mong quý phụ huynh gop sưc trong viêc duy tri và phat huy truyên thông tôt đep 
cua dân tôc Viêt Nam tai hai ngoai.

Thể thưc dự thi gôm co những điêu lê như sau:

1. Giơi han tuổi từ 5 đên 12.
2. Hiểu và noi được tiêng viêt để tra lơi cac câu hoi cua giam khao (câu hoi co liên quan vê

Têt, hinh anh hoat hoa, màu săc, toan đô đơn gian, những sinh hoat hăng ngày).
3. Lễ phep căn ban.
4. Năng khiêu vê: ca, vũ, chơi cac loai nhac cụ, biểu diễn võ thuât hoăc cac tài năng khac...
5. Măc quôc phục đep.

Ghi chú:
 Sô thi sinh tôi đa là 16 em, do đo xin quý vị vui long ghi danh sơm, thơi gian giơi han 

trươc ngày 20 thang 01 năm 2015. Chung tôi sẽ thông bao đên quý vị nêu con em quý vị 
được vào danh sach dự thi hay trong danh sach dự tru (waiting list).

 Khi co sô thi sinh dự thi chinh thưc, cac em phai tham dự 2 ngày tâp dợt: ngày  8 và 15 
thang 02 vào luc 10 giơ sang, tai trụ sơ Hiêp Hôi Ngươi Viêt sô: 7833 Linda Vista Road, 
San Diego, CA 92111. Nêu thi sinh nào không tham dự được 2 ngày tâp dợt kể trên sẽ 
nhương chổ lai cho thi sinh kê tiêp trong danh sach chơ đợi.

 Cac em đã đat giai nhât cua năm trươc sẽ phai chơ môt năm sau mơi được ghi danh lai.
 Đơn dự thi xin gơi vê địa chỉ HHNV hoăc trao cho thây cô đai diên cua trương.

Không co lê phi ghi danh, nhưng chung tôi mong moi moi yểm trợ tài chanh để thực hiên những
phân thương cho cac em thi sinh dự thi. Moi đong gop sẽ được miễn trừ thuê. Chi phiêu xin ghi 
cho Vietnamese Federation Of San Diego, và gơi vê địa chỉ 7833 Linda Vista Road, San 
Diego, CA 92111

Ban tổ chưc Hôi Chợ Têt 2015
Liên Hôi Tuổi Trẻ va Hiêp Hôi Ngươi Viêt SD
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